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اجتماعت و سیاسعلم و اندیشه کتاب و کتابخوانیقرآنودین:سرفصل فعالیت

فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:اهداف طرح 
مطرح کردن توانایی هاي قشر معلول و الگوبرداري از آنهاو افزایش آگاهی دانشجویان از نحوه زندگی معلولین

حمایت مالی و معنوي از معلوالنو گروهیتقویت روحیه کاروترویج کار خیر و نوع دوستی

:خالصه طرح
اعالم این روز از سوي مجمع عمومی سازمان . سوم دسامبر، از سوي سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی معلوالن نامگذاري شده است              
ـ                  ایـن روز،   . کننـد میاگون دسـت و پنجـه نـرم         ملل، به معناي ارج نهادن به تجارب و توانایی هاي انسانهایی است که با معلولیت هاي گون

.هاي معلول استبه پدیده معلولیت و بررسی مشکالت انساندانشگاهیو جامعه دانشجویانهمچنین فرصتی براي جلب توجه 
علـوالن،  از نظر این سازمان، م    . طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، معلولیت ایجاد اختالل در روابط بین فرد و محیط دانسته شده است                

البتـه  .د افـراد هـر جامعـه اي را معلـولین تـشکیل مـی دهنـد              درصـ 10بزرگترین اقلیت جهان محسوب می شوند، زیرا به طور متوسط           
ضروري اسـت ضـمن برخـورد       .با مشکالت افراد معلول به منظور کمک به آنها صورت پذیرفته است           کوششهاي چشمگیري براي آشنایی   

آنان فرصت داده شود تا استعدادهاي خالق هنري و فکري خـود را شـکوفا سـازند و آن را بـراي غنـی سـازي                        احترام آمیز با معلوالن، به      
ایجاد شرایط مناسب و رعایت حقوق معلوالن، تنها گوشه اي از اداي دین جامعه به این افـراد بـه عنـوان شـهروندان       . جامعه به کار گیرند   

و رحمت کردگارند که چنانچه به حکمت برخـی از توانـشان کاسـته شـده اسـت، بـه                    معلوالن، به حق، مصداق بارز حکمت       .جامعه است 
.تشده اسوده رحمت درهاي بیشمار دیگري به توانمندي شان افز

بـر آن شـدند تـا    با توجه به مقدمات فوق و ناظر بر اهداف مذکور، اعضاي سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده علـوم ریاضـی،                    
این اساس با موسـسه هـاي تـوان بخـشی     بر.نمایشگاهی از هنرهاي دستی معلوالن در دانشکده علوم ریاضی جهت فروش، برگزار نمایند         

گرفتن مجوز از سازمان بهزیـستی،  (فتح المبین، سوم شعبان و تابان صحبت شد و آنها پیشنهاد همکاري را تحت شرایطی  بهشتی،  شهید
در مکـان دانـشکده علـوم    93آذر   19تا   15قرار بر این شد که نمایشگاه از تاریخ         .پذیرفتند) مشارکت به هریک از موسسه ها      ارسال نامه 

و اجراي نماهنـگ توسـط ناشـنوایان و پخـش       با حضور بچه هاي معلول هنرمند     ریاضی برگزار شود و اختتامیه این نمایشگاه در روز آخر         
در صورت عـدم همـاهنگی بـراي حـضور بچـه      . نیا برگزار شودو موفقیت هاي آنها در مکان سالن بزرگکلیپ از نحوه زندگی و مشکالت   

.هاي معلول در اختتامیه، جمعی از دانشجویان به دیدار آنها می روند
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